
Komuniciranje nevladnih organizacij z javnostmi

5 KORAKOV KAKO USTVARITI
STRATEGIJO OBJAVLJANJA NA DRUŽBENIH OMREŽJIH

Zakaj je sploh pomembno imeti strategijo nastopa na družbenih (socialnih) omrežjih?

● večja prepoznavnost organizacije,
● gradnja zaupanja v organizacijo in njene zaposlene,
● večja verjetnost doniranja in članstva v organizacijo,
● usmerjeno in ciljano seznanjanje javnosti oz. ciljnih skupin o kampanjah, aktivnostih, programih,

ki jih organizacija izvaja.

1. korak: Opredelitev ciljev strategije objavljanja na družbenih omrežjih
Moramo si odgovoriti, kaj želimo doseči z objavljanjem na družbenih omrežjih. Ni nujno, da so cilji nastopa
na vseh družbenih omrežjih enaka. Cilje črpamo iz namena same organizacije, kaj je namen, poslanstvo
organizacije. Le ta so navadno zapisana v statutu organizacije. Če vaša organizacija nima napisanega
poslanstva, se lahko zgodi, da bodo zaposleni v organizaciji delali vsak v smeri, ki se njim zdi pomembna.
Zato je ključno, da kot skupina prvo določite, zakaj je NVO nastala, kakšna je njena vizija in poslanstvo.

Ko opredelite namene, jih povežite z različnimi družbenimi mediji. Imejte v mislih značilnosti družbenih
omrežij. Praviloma Tik Tok in Instagram uporabljajo mladi, Facebook se po starostni strukturi stara, LinkedIN
je namenjen iskanju poslovnih povezav, Twitter pa zagovorništvu.

Primeri določanja namena organizacije:
1. Opolnomočenje srčno-žilnih bolnikov
2. Osveščanje o zdravem življenjskem slogu
3. Zagovorništvo na področju boljše prehranske politike

Sedaj bomo lažje določili namen pojavljanja na družbenih omrežjih:
1. Informativne video vsebine za srčno-žilne bolnike
2. Prispevki o uravnoteženi prehrani in problematiki pitja alkohola
3. Predstavitve idej za izboljšanje prehranske politike

K namenu objavljanja na družbenih omrežjih pripišemo še specifično družbeno omrežje in ciljno populacijo
(poskusite se vživeti v ciljno populacijo in jo čim bolje definirati: s kom se »pogovarjate«? Čim natančneje
določite značilnosti ciljne populacije: starost, spol, ekonomski položaj, načini preživljanja prostega časa,
nakupne navade…). Poskusimo cilje čim bolj kvantificirati (številčna oblika).

Nekaj primerov ciljev objavljanja na družbenih omrežjih:
1. Vsaj 4 video vsebine na temo upravljanja srčno-žilnih bolezni na youtube (populacija: srčno-žilni

bolniki)
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2. Vsaj 10 objav na Facebook strani na temo uravnotežene prehrane (ciljna skupina so starejši debeli
moški s sedečim načinom življenja) ali vsaj 10 ikonografik na temo pitja alkohola v času
nosečnosti na Instagramu (ciljna populacija so ženske med 20. in 40. letom starosti)

3. Vsaj 3 twitter sporočila tedensko na temo izboljšanja ponudbe v prehranskih avtomatih na
Twitterju

4. …

2. korak: Določite kategorije vsebin na posameznem družbenem omrežju. Npr. zabavni a poučni meme-i,
motivacijski citati, ikonografike, pričevanja oz. osebne zgodbe, statistični podatki. Kategorije objav
uporabljamo ciklično!

3. korak: Opredelitev grafične podobe objav. Ljudje smo vizualna bitja in pomembno je, da so naši profili in
objave grafično skladni (pisava, barve, okvir…). Pomagamo si lahko z brezplačnimi vzorci v programu
(aplikaciji) Canve.

4. korak: Določite pogostost pojavljanja na družbenih omrežjih. Npr. za organsko rast (povečanje števila
sledilcev in interakcij na Instagramu) je dobro dnevno objavljanje vsaj 3-4 zgodb (story-jev) in vsaj 2-3 objav
tedensko. Na Youtube-u dobro preberite del o lastništvu video vsebin, ne pozabite določiti ključnikov.
Upoštevajte, da se algoritmi družbenih omrežij spreminjajo na letni ravni. Pri objavljanju bodite dosledni in
vztrajni.

5. korak: Interakcija s sledilci: Za uspeh na družbenih omrežjih je pomembno, da s sledilci ustvarjate
interakcijo. Sledite drugim, komentirajte njihove objave, oblikujte skupne objave, v zgodbah na IG in FB
obstaja veliko različnih oblik za interakcijo: postavite vprašanje, prosite za komentar na objavo. In vedno na
komentarje tudi odgovorite ali jih vsaj všečkajte. Naj bodo ljudje v vaših komentarjih slišani.
Pri uporabi Instagrama in Twitterja ne pozabite uporabljati relevantne ključnike (# hashtags).

INSTAGRAM ZGODBE ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE

žInstagram zgodbe (pogovorno: storiji, angl. stories) so vidni le 24 ur, kljub temu pa so ključne za dvig
prepoznavnosti naše organizacije na Instagramu. Za organsko rast (večanje števila sledilcev, večanje
interakcije s sledilci) pa je izrednega pomena, da zgodbe objavljamo redno: 3-4 storije vsak dan.

Več kot je interakcije, višje bo vaš profil na lestvici vidnosti (med prvimi v vrstici). Višje kot je na lestvici
vidnosti, večja je verjetnost, da si bodo sledilci vaše vsebine ogledovali redno, tako pa se poveča zaupanje v
organizacijo.

Interakcijo dosegamo na različne načine, pomagamo si s t.i. stikerji oz. nalepkami. Tako se imenujejo, ker jih
»nalepimo« na sliko zgodbe. Nalepite lahko lokacijo (LOCATION), datum in dan, temperaturo in čas,
povezavo na spletno stran, ključnike (#HASHTAG). Lahko označite želen profil (@MENTION), ali pa dodate
vrsto različnih animacij za popestritev zgodbe. V zgodbo lahko nalepite fotografijo, ki jo imate naloženo na
telefonu, ali pa v trenutku slikano fotografijo (oboje ima znak fotoaparata).

Vsekakor je smiselno dodati lokacijo, če objavljamo zgodbe nekega dogodka (npr. ko imamo stojnico na
nekem festivalu ali sejmu, označimo lokacijo, da nas sledilci lahko poiščejo). Ali pa označimo partnersko
organizacijo, s katero skupaj izvajamo aktivnost. Če osveščamo o neki temi, ne pozabimo prilepiti povezave
(LINK), na kateri lahko sledilci o temi izvedo več.

Kadar pripravljamo dogodek, se lahko odločimo za odštevanje časa do začetka dogodka. Nalepko
COUNTDOWN uporabimo 24 ur pred dogodkom.
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Vir: dailyup.etxstudio.com

Za dvig interakcije s sledilci sta zelo pomembni nalepki postavitve vprašanja sledilcem (QUESTIONS), lahko
pa naredimo manjšo anketo z vnaprej ponujenimi odgovori (POLL). Sledilce pa lahko tudi povabimo k
reševanju kviza na določeno temo (QUIZ), npr. kviz na temo negativnih posledic prekomernega
izpostavljanja sončnim žarkom. Vsi trije načini nam omogočajo, da sledilce osveščamo in izobražujemo o
določeni temi, dodaten plus pa je ta, da instragram logaritem nagrajuje vsako interakcijo.

Npr. KVIZ uporabimo, ko želimo vedeti, kakšno je znanje sledilcev na
določeno temo, ko nas zanima mnenje o določeni temi, hkrati pa jih
želimo osveščati in informirati o pravilnih odgovorih.

Za interakcijo z ljudmi moramo vedno poskrbeti, da nalepkam sledi
follow-up, oziroma da se odzovemo na sodelovanje ljudi. Lahko se
jim preko storijev zahvalimo za sodelovanje v kvizu, predstavimo
rezultate ankete ali pokomentiramo njihove odgovore. Seveda pri
tem upoštevajmo anonimnost naših sledilcev.

!! Nikoli sledilcev ne
izpostavljajmo
poimensko oz. z
imenom profila, razen
če za to predhodno
dobimo pisno in
dokazljivo dovoljenje
!!

Nalepka za donacije (DONATION): nalepka ustvari svoj zapis, ki ga
moramo spremeniti v nam relevantnega, odvisno od tega, za kaj
zbiramo donacije. Primer besedila: Doniraj 5 EUR za zvezke za otroke

v stiski. Ob nalepki donacij je skoraj nujno prilepiti povezavo, kjer sledilci lahko izvedo več o zbiranju
sredstev. Bolj bo akcija zbiranja sredstev transparentna, več sredstev boste zbrali. Znova, da bo zbiranje
donacij uspešno, morajo sledilci do vas vzpostaviti veliko mero zaupanja. Zaupanje pa gradite postopoma.

Preden od sledilcev pričakujemo interakcijo, moramo vzpostaviti zaupanje. To pomeni, da moramo vsaj nekaj
časa (npr. mesec dni) redno objavljati zgodbe in objave, sledilcem moramo dati kakovostne vsebine, da si
bodo želeli biti del naše skupnosti. Imejmo v mislih, da na instagramu ustvarjamo skupnost, ki deluje po
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principu dam-daš. Če sledilcem dajemo redne kakovostne vsebine, za katere se potrudimo z vloženim časom
v estetsko in informativno oblikovane objave, lahko od njih pričakujemo določeno stopnjo angažiranosti.
Cenimo to, da nekdo svoj čas nameni pregledovanju in branju naših zgodb in naših objav.

MEDIJSKA KAMPANJA V PREVENTIVNI DEJAVNOSTI: Kaj moramo vedeti, preden
začnemo oblikovati medijsko kampanjo

1. Medijske kampanje na področju preventive so zahtevne, v načrtovanje je potrebno vložiti veliko
časa, truda in znanja. Če kampanje ne moremo izvesti na način, kot je treba, je raje NE
IZVAJAJMO! Če so medijske kampanje slabo zastavljene in načrtovane, ali če nimamo finančnih,
kadrovskih in drugih virov, lahko stanje samo še poslabšamo, saj zbudimo odpor in zavračanje
kampanjskih sporočil s strani ciljnih skupin.

2. Izogibamo se taktik zastraševanja ali ekstremnih sporočil, izogibajmo se poudarjanju negativnih
posledic. Vedno se vprašajmo, kaj bodo ljudje pridobili z nekim vedenjem. Sporočilo naj bo zato
pozitivno.

3. Izogibajmo se uporabi ukazovalnega jezika. Ne komunicirajmo z ljudmi, kot da so majhni otroci (to
privede do odpora in zavračanja sporočil ali kampanje kot celote). Ne žugajmo.

4. Imejmo v mislih, da na stališča lahko vplivamo in jih lahko spreminjamo (s stališči se ne rodimo,
vsako stališče je naučeno). Da spremenimo neko vedenje, mora razvijalec kampanje zagotoviti
informacije, na katerih bo slonelo znanje, ki bo zamenjalo staro stališče.

5. Kampanja naj bo usmerjena v spreminjanje norm in prepričanj. Dodajmo izobraževalne dejavnosti
(kje lahko izvedo več). Javnost podučimo, povedano podkrepimo z dokazi, pri tem uporabimo
resnične informacije (ki jih je težko ovreči).

6. Uporabimo prepričljivo komunikacijo, ki je hkrati privlačna. Sporočila morajo pritegniti pozornost
(npr. s kampanjo moramo vzbuditi v posamezniku dvom o obstoječem prepričanju). Šele ko se bo
spremenil odnos do nekega prepričanja, bodo ljudje pripravljeni spremeniti tudi vedenje (npr. ljudje
morajo prvo spremeniti odnos do alkohola – zmanjšati toleranco, šele nato bodo tudi manj pili).

7. Sporočila je treba oblikovati na podlagi močnih formativnih raziskav (sporočila in gradiva je
potrebno testirati pred objavo kampanje).

8. Pri določanju ciljne populacije, razmislimo tudi, kdo vpliva na ciljno populacijo. Medijsko kampanjo
tako lahko usmerimo na politične odločevalce, starše, trenerje ipd., ki nato vplivajo na otroke.
Vprašajmo se, kdo so pomembni odrasli ciljne publike mladih/otrok. Pri starših vedno spodbujajmo
socialne veščine, kot je npr. pogovarjanje z otroki.

9. Na področju preventive uporabe drog upoštevajmo mednarodne preventivne standarde (kaj v
preventivi učinkuje in kaj ne). Najdete jih na spletni strani Preventivne platorme:
https://www.preventivna-platforma.si/produkti/smernice/

10. Medijsko kampanjo povežimo z drugimi preventivnimi ukrepi, ki jih izvajamo (zagovorništvo,
usposabljanja, delavnice z mladimi, …  aktivnosti v sklopu družin, šol, širše skupnosti).

11. Medijsko kampanjo skozi čas prilagajamo in jo ponavljamo, da s tem dosežemo daljšo
izpostavljenost ciljne populacije ključnim sporočilom kampanje.

12. Kampanje usmerjene v otroke, bi morale biti prvenstveno namenjene staršem. Če smo v dvomih,
komu nameniti kampanjo, jo dajmo staršem.
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13. Pri mladih je potreben dodaten oprez: Osredotočimo se na družbene učinke pri mladostnikih (npr.
napeljevanje k odločitvam, ki so jim mladi naklonjeni), na način, da ob tem mladi ne postanejo
izobčenci brez prijateljev – sporočilo je potrebno apelirati tako, da se mladi ne odločajo med
prijatelji in zdravo odločitvijo. Da lahko v skupini predstavljajo različno stališče in ga celo širijo.
Mladim tudi predstavimo načine, kako različne industrije (npr. tobačna in alkoholna industrija ter
industrija nezdrave prehrane) manipulirajo z njimi.

14. Posebej moramo biti pozorni, kadar v kampanjo vključujmo industrijo in vplivneže. Ali je industrija,
s katero sodelujemo resnično družbeno odgovorna. Pri vključevanju znanih osebnosti obstaja
nevarnost bumerang effekta (npr. znan rokerski bend, ki je bil ambasador vedenja ne pitja alkohola,
čez nekaj let pa ti isti glasbeniki pričnejo oglaševati pivo).

15. Z nezdravimi industrijami ne sodelujemo. Prav tako ne sodelujemo z agencijami, katere naročnik je
nezdrava agencija).

USPEŠNE MEDIJSKE KANPANJE SO (bile):

✔ Vedno utemeljene na uveljavljenih teorijah prepričevanja
✔ Običajno uporabljajo subtilne pozive (nasprotne ekstremnim grožnjam in negativni komunikaciji)
✔ Zasnovane tako, da vas postavijo v smer pozitivne miselnosti, niso nagnusne ali zastraševalne
✔ Povezovalna sporočila s pozitivnimi čustvenimi odzivi
✔ Praviloma ne poskušajo nikogar prestrašiti

Ključne komponente modela EQUIP:

Vir: Inštitut UTRIP

»If you 're not on social media, you don't exist. Period!«
(Jeremy Ransom)

Več kanalov obveščanja kot vključimo, večja je verjetnost, da dosežemo večjo medijsko pokritost. Najbolj
pomembno pa je dobro sporočilo. Dober medijski načrt in pravo sporočilo sta prvi sestavini, od katerih
bodo odvisni nadaljnji koraki.

Medijski načrt pripravimo tako, da odgovorimo na spodnja vprašanja:
1. Kakšen je problem?
2. Kakšne so možne rešitve?
3. Kdo lahko uresniči posamezne rešitve?
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4. Kaj moramo storiti ali reči, da pritegnemo pozornost tistih, ki lahko rešitve uresničijo?

1. Namen in cilj
Kaj želimo s sporočilom / objavo doseči)

2. Ciljna skupina (publika)
Kdo je naše občinstvo ali katere ciljne skupine nagovarjamo oz, želimo doseči.
Bomo ciljne skupine nagovarjali posredno ali neposredno. Če posredno, preko

koga?
3. Sporočilo

Oblikovanje par ključnih sporočil (naj ne vsebujejo groženj, zastraševanja, naj
bodo pozitivno naravnana in raje  v pritrdilnih stavkih

4. Kanali komuniciranja
Kje najdemo svojo ciljno skupino, katere kanale bomo uporabili za doseganje

ciljne publike, na kaj moramo paziti, npr. format snemanja, # itd.
5. Vrednotenje

Kako bomo ugotovili ali smo bili uspešni pri kampanji oz. podajanju sporočila
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